
ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนพนาตงุ  ที ่ศธ 04321.13/013 ลว. 25 มกราคม  2565/2796) 2,686.00              

1 นางปญัญา  อาสนะ ตนเอง 2,686.00 2,686.00           9081321846
(ลด/110ยานอกไมม่หีนง้สือรับรอง)
โรงเรียนปากพะยนูพิทยาคาร ที ่ศธ 04242.17/14 ลว. 12 มกราคม 2565/1125 1,125.00              

2 นางจิราพร  จุลพันธ์ บดิา นายเทิ่ม  นวลชาย 1,125.00           1,125.00           9260338204
โรงเรียนปญัญาวุธ ที ่ศธ 04321.15/19 ลว. 20 มกราคม 2565/1145 

3 นางรัญจวน  นลิสุข บดิา นายเฟือ่ง  อนิทองปาน 815.00              815.00              9080116599 1,145.00              
4 นางสาวนิตยา  อนุวฒันวงค์ บดิา นายเชย  อนุวฒันวงค์ 330.00              330.00              9080821500

โรงเรียนปญัญาวุธ ที ่ศธ 04321.15/29 ลว. 31 มกราคม 2565/2722 1,072.00              
5 นางนันทนัช  กลุศิริเดชานันท์ ตนเอง 1,072.00           1,072.00           9080446181

(ลด/1650ค่ารักษาฯ ร.พ.ศิริราช ปยิมหาราชการุณย์ เบกิได้ตามอตัราที่ก าหนด)
โรงเรียนวชริธรรมสถิต ที ่ศธ 04321.05/127 ลว. 2  กุมภาพันธ์  2565/1237) 1,237.00              

6 นางสาวจิรภา  แผ้วไพรี ตนเอง 728.00              728.00              9081397842 .
7 นางจินตนา  ศุภพงค์ ตนเอง 259.00              259.00              9081160869
8 นายธาตรี  สารวงค์ คู่สมรส นางอารีย์  สารวงค์ 250.00              250.00              9081147579

โรงเรียนตะแพนพิทยา ที ่ศธ 04321.20/019 ลว. 1  กุมภาพันธ์  2565/1290 1,290.00              
9 นางวาสนา  หนพู่วง บดิา นายอิม่  ศรีนุน่ชุม 330.00              1,290.00           9081863703

มารดา นางถนอม  ศรีนุม่ชุม 960.00              
โรงเรียนสตรีพัทลงุ ที ่ศธ 04321.06/54 ลว. 31  มกราคม  2565 /7661 3,571.00              

10 นางชลินาถ  อาษาช านาญ ตนเอง 780.00              780.00              9081523082
11 นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน มารดา นางพนั อนิทร์เหมือน 1,080.00           1,080.00           9080422401
12 นางสาวพีรญา  ฉ้วนกล่ิน ตนเอง 621.00              621.00              9080766658
13 นางสาวรุจิอร  รักใหม่ ตนเอง 1,090.00           1,090.00           9080543276

โรงเรียนตะโหมด ที ่ศธ 04321.10/13 ลว. 28  มกราคม 2565/17936 17,236.00            
15 นายเสนห่ ์ พรหมแกว้ ตนเอง (ลด/350ใบเสร็จรับเงินค่าตรวจวนิิจฉยัทางเทคนิค ไม่มีรหสั )

16 นายศรัญยู  ทองรุด ตนเอง (ลด/350ใบเสร็จรับเงินค่าตรวจวนิิจฉยัทางเทคนิค ไม่มีรหสั )

17 นางพรทิพย์  อนิทรชุมนมุ บดิา นายเฟือ่ง  ไพช านาญ 11,897.00         11,897.00         9080105155
18 นางสาวสุธาสิน ี ทองแกว้ บดิา นายปราโมช  ทองแกว้ 2,672.00           2,672.00           9130462797
19 นางวรรณี  ด้วงเอยีด ตนเอง 2,667.00           2,667.00           9131138799

โรงเรียนประภสัสรรังสติ ที ่ศธ 04321.04/12 ลว. 24  มกราคม 2565/12458 6,268.00              
20 นางรัศม ี บญุช่วย ตนเอง 6,268.00           6,268.00           9081493477

(ลด/6190 ส าเนาใบเสร็จรับเงินผู้รับเงินไมล่งลายมอืชือ่ )

35,630.00 35,630.00 23,504.00

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม(ที ่ศธ 04307.59/72 ลว. 14 ก.พ. 65/14532 ลด ปว่ยนอก5532 แยกฎกีาเบกิ) 9,000.00              

1 นางนวยิา  จนัดาวฒัน์ ตนเอง 9,000.00 9,000.00           8011462040
9,000.00

ค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.พท (ปว่ยนอก)

รวมทัง้สิน้

ค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยใน)
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ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ส าหรับ ชือ่-สกุล จ านวนเงิน รวมเงิน เลขทีบ่ญัชี หมายเหตุ
โรงเรียนขนอมพิทยา  (ที ่ศธ 04307.68/24 ลว. 3 ก.พ. 65/1083) 1,083.00              

1 นายอนชุัย  วิชัยกลุ บดิา นายเรือง  วิชัยกลุ 1,083.00 1,083.00           8131156753
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม (ที ่ศธ 04307.59/72 ลว.14 ก.พ. 65/14532ลดผู้ปว่ยใน 9000 เบกิแยกฎกีา) 5,532.00              

2 นายธวัช  เพชรโกมล บตุร น.ส.พิชญกฤตา เพชรโกมล 2,320.00           2,320.00           8160079621
3 นางสาววิภารัตน ์ ชูวิชัย ตนเอง 1,050.00           1,050.00           8280767096
4 นางพิมพ์ชนก วรรณมาศ บตุร ด.ช.ภดิูศร  วรรณมาศ 2,162.00           2,162.00           8010641588

6,615.00 6,615.00

ค่ารักษาพยาบาล ของขา้ราชการครูในสงักัด สพม.นศ (ปว่ยนอก) รพ.รัฐ

รวมทัง้สิน้


